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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ 
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 

 
 

Δελτίο 47 (20/11/2017 – 26/11/2017) 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την 
εβδομάδα που αρχίζει στις 20/11/2017 (GRAS-RAPEX – Report 47) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 51 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα 
της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 51 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι τρία (23) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.   
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Μεταλλείων. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό  23, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι δέκα (10) από τα είκοσι τρία (23) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από 
την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες 
χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex. 
 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας  XTrem Toys, 
μοντέλο Nr. 00581, με γραμμοκώδικα 
4038867005810 και με άγνωστη  χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την 
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη 
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

2 Παιδικό ολόσωμο, μάρκας NEK KIDS WEAR, 
μοντέλο 12030, με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία A.P.S. ATHIENITES 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

3 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Caldera, μοντέλο 859.17, 
με γραμμοκώδικα  5205182727027 και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού και κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στο κατάστημα CALDERA και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

4 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Mo me fashion, 
μοντέλο 183, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος και τρισδιάστατων αντικειμένων κατά 
μήκος των ελεύθερων άκρων. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στο κατάστημα BALLOONS 
CHILDREN WEAR και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Miss Vanity, 
μοντέλο ZF - 414.WDC, με γραμμοκώδικα 3412-
01234568-3412 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού και στη μέση του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  CHEAP & BEST 
BOUTIQUE LTD και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

6 Πατίνι, μάρκας HY-PRO, μοντέλο Zinc 92129, με 
γραμμοκώδικα 5037970921290 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής του πατινιού. 

 

7 Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Galaxy / Koliken, 
μοντέλο Flower (Lány 16"), με γραμμοκώδικα 
5999560390127 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
παιδιού λόγω αστάθειας του ποδηλάτου. 
 

 

8 Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Xie Tai, μοντέλο No. 
6617, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών και 
γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 

 

9 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας JOYCE, μοντέλο 
J7650.3.6, με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Mikellides Sports Ltd  
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

10 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TARGET 
SPORTSWEAR, μοντέλο G7/64771, με 
γραμμοκώδικα 0017289006007 και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Mikellides Sports Ltd  
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

11 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TARGET 
SPORTSWEAR, μοντέλο G7/14624, με 
γραμμοκώδικα  00165610220090017289006007 
και με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Mikellides Sports Ltd  
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

12 Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας Selecta 
Spielzeug, μοντέλα 1562,  1567, 1569,  1565,  
1566,  1561 και 1571, με γραμμοκώδικες  
4003332015625,  4003332015670,  
4003332015694,  4003332015656, 
4003332015663, 4003332015618 και  
4003332015717 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται από την αλυσίδα. 
 

  

 

13 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Dynamic, 
μοντέλο 77266,  με κωδικούς 91024110 και  
91022050 και με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, μοντέλο 
GF 403, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
και κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στο κατάστημα A. ANTONIOU 
CLEVER UNISEX WEAR και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

15 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας DING FENG, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να 
εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

16 Παιδικό μπικίνι, μάρκας AMAYI, μοντέλο 
G183062 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στο κατάστημα A. ANTONIOU 
CLEVER UNISEX WEAR και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

17 Παιδικά φούτερ, μάρκας Russell Athletic, 
μοντέλα A7-912-2 / 257-DV και A7-907-2 / 424-
CR, με γραμμοκώδικες 5054600417640 και 
5054600415868 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στο κατάστημα INTERSPORT και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

18 Παιχνίδι ξύλινο τρόλεϊ, μάρκας Van Dijk Toys, με 
κωδικό 201506 και με χώρα κατασκευής την 
Ρουμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

19 Παιχνίδι ξύλινο ποδηλατάκι, μάρκας  Van Dijk 
Toys, μοντέλο 1280, με κωδικό 016 06 και με 
χώρα κατασκευής την Ρουμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

20 Παιχνίδι κούκλα με καλάθι, μάρκας ItsImagical, 
μοντέλο 44.5.16-9137/80132,65908,  με 
γραμμοκώδικα 8428918801328 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στο παιχνίδι των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

 

21 Σετ κουδουνίστρες, μάρκας Bomei Toys / Tasso, 
μοντέλο BM8003-1, με γραμμοκώδικα 
5901002004742 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής των 
κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα 
και να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν  από μικρά παιδιά. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

22 Παιχνίδι κουδουνίστρα που στερεώνεται σε 
παιδικό καροτσάκι, μάρκας Zheng he Toys, 
μοντέλο NO: 2902-7 , με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής της 
κουδουνίστρας, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν  από μικρά παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

  23 Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου, μάρκας HTP Elibas, 
μοντέλο A22, με χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
παιδιού λόγω ελαττωματικών ζωνών πρόσδεσης 
στο ποδήλατο. 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου 
και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των 
παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της 
αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια 
προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.    
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή 
καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή 
τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα 
τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του 
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η 
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους 
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους 
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να 
τα καταστήσει ασφαλή. 
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